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Górniczy gniew

Huk petard, palone opony – takich obrazków już dawno nie było pod siedzibą Holdingu
na ul. Damrota w Katowicach. Związkowcy „Solidarności”, „Sierpnia 80”, Kontry, ZZ
Ratowników, „Solidarności 80”, szczątkowo także ZZG w Polsce i „Kadry” domagali
się wypłacenia 14 pensji, rezygnacji z planowanego zmniejszenia zatrudnienia w Holdingu o 5000 osób oraz odstąpienia od wprowadzenia nowego systemu wynagrodzeń.
W pozostałych spółkach węglowych atmosfera jest równie gorąca.
strona 3

Kompania Węglowa
Podróżnicy z ulicy Podgórnej ma fatalny plan
Z pozoru Związek Pracodawców Górnictwa
Węgla Kamiennego to
poważna instytucja reprezentująca
interesy
firm górniczych. Jednak
już od dłuższego czasu
organizacja ta pełni co
najwyżej status ekskluzywnego biura podróżnego dla górniczych
notabli.
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Kompania szczyci się tym, że ma dobry plan, nagrywa piosenkę i teledysk promując bhp, ale, niestety, rzeczywistość skrzeczy. Ograniczanie zatrudnienia w
kopalniach Kompanii Węglowej wyraźnie temu przeczy. Parafrazując piosenkę
„Bezpieczna praca” można by zanucić: „Uważaj, bo zostaniesz sam. Kompania
ma fatalny plan”. Zakładany w Planie Techniczno-Ekonomicznym stan zatrudnienia w Kompanii Węglowej na koniec 2011 r. ma wynieść 57 456 pracowników i w
stosunku do zatrudnienia na koniec 2010 roku ma być niższy o 2556 osób.
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Związkowcy z „Halemba-Wirek” pytają:

Kto tu rządzi?!

W siedzibie Kompanii Węglowej odbyło się zebranie zespołu monitorującego kopalnię „Halemba-Wirek” z udziałem wiceminister gospodarki pani Joanny
Strzelec-Łobodzińskiej, przedstawicieli Zarządu KW i związkowców, w tym szefa
zakładowej „S” Józefa Kowalczyka. Tematem spotkania były takie kwestie jak
alokacja pracowników kopalni, zwolnienia grupowe, analiza wykonu Planu Techniczno-Ekonomicznego za styczeń i... totalny chaos w kierownictwie Spółki. - Kto
tu rządzi?! - grzmiał Kowalczyk.
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Czy ktoś
słyszał
o etyce?
W maju 2008 roku premier Donald
Tusk wyjeżdżając w swoją „podróż
życia” na Machu Picchu za publiczne
pieniądze – ktoś wyliczył, że kosztowała ona podatników 1,6 mln zł – dał
wyraźny sygnał, że podróż służbowa
może mieć niekoniecznie służbowy
charakter. A gdy podlegli mu urzędnicy zaczęli udowadniać, że w tym
czasie premier był w pracy stało
się jasne, że wszystkim tym, którzy
będą postępować nieetycznie grzechy zostaną odpuszczone.
Trudno byłoby więc spodziewać się, że premier Tusk wyciągnie
konsekwencje służbowe wobec podległych rządowi prezesów i dyrektorów firm górniczych, którzy pod
koniec ubiegłego roku wybrali się w
podróż służbową na Samoa.
Etyka to coś co nie podlega
ustawie ani żadnej innej dyspozycji
służbowej, nie podlega pod żaden
sąd. Dlatego menadżerowie górniczy
już dawno zapomnieli o etyce. Większość z nich wychodzi z założenia, że
to co nie jest zakazane jest dozwolone.
Kiedyś w tym przekonaniu
utwierdził ich premier Tusk, teraz
zrobił to wicepremier Pawlak. Skoro
minister gospodarki nie widział nic
niestosownego w przyznaniu wysokich premii zarządom spółek węglowych za „osiągnięcia” z 2009 r.,
to tym bardziej nie należy się dziwić
obdarowanym, że nagrody przyjęli. I
znów, kogo obchodzi etyka, kogo obchodzi, że prezesi nagrody dostają, a
dla górników pieniędzy nie ma? Nie
ma ich na podwyżki, nie ma ich nawet na czternastki, które górnikom w
Katowickim Holdingu Węglowym po
prostu się należą.
Premie dostali wszyscy, nawet
ci, na których ciążą zarzuty korupcyjne, bo jak twierdzi Pawlak „dobrze pracowali”. Efekty tejże dobrej
pracy widać choćby w Holdingu,
który tonie w długach, gdzie spółka
nie ma środków na wypłaty świadczeń pracowniczych. To się nazywa
dobrą pracą?
Etyka w biznesie ma wartość
nie tylko moralną. Ona ma bardzo
wymierną wartość. Czego wymagać
od pracowników, skoro ci widzą, że
za złą pracę się nagradza, a za dobrą
pracę karze. Czy ktoś kto decydował
o luksusowych wyjazdach służbowych o tym pomyślał? Czy ktoś
pomyślał o tym przyznając nagrody
prezesom, których efekty działań
były jakże mizerne?
Etyka, nawet ta zawodowa to
wybór między złem i dobrem. Wybór
zła jest zawsze działaniem na krótką
metę.

fakty i opinie

Bo dobrze
pracowali?!
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Meller
odcina się
od Platformy

- Trzeba traktować ludzi serio – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak tłumacząc przyznanie nagród rocznych zarządom
spółek węglowych za 2009 r. Według naszej oceny minister gospodarki przejęzyczył się, bo chciał powiedzieć: „trzeba traktować ludzi jak debili”.

Znany dziennikarz prasowy i telewizyjny Marcin
Meller, gospodarz programu „Drugie śniadanie
mistrzów” w TVN24, w zdecydowany (i oficjalny)
sposób wycofał swoje poparcie dla Platformy
Obywatelskiej. Polecamy lekturę listu otwartego opublikowanego przez Mellera w Internecie.
Treść listu to najkrótsze i być może najlepsze,
jak do tej pory, podsumowanie rządów premiera
Donalda Tuska i koalicji PO-PSL.
Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele działający w tej partii,
Jak może wiecie, albo nie, w 2007 roku, byłem w holu Focusa, gdzie czekaliście na wyniki
wyborów. Cieszyłem się tak jak Wy z odsunięcia
PiS-u od władzy.
Niestety muszę Was poinformować, że moja
cierpliwość się wyczerpała i w najbliższych wyborach na Was nie zagłosuję. Nawet straszak w
postaci powrotu PiS-u do władzy już na mnie nie
działa.
Nie zrobililiście nic z aferą hazardową, a co
więcej, słyszę, że „Miro” jak gdyby nigdy nic
kandyduje z Waszych list do sejmu. No to dajcie
jeszcze „Rycha”, „Zbycha” czy jak się ci panowie
nazywają.

Z informacji biura prasowego resortu gospodarki
wynika, że prezesi spółek węglowych za 2009 rok otrzymali nagrody w wysokości: 53 tys.
zł w przypadku Jastrzębskiej
Spółki Węglowej (JSW), 56,8
tys. zł w Katowickim Holdingu
Węglowym (KHW), 37,8 tys. zł
w Kompanii Węglowej (KW)
oraz 37,2 tys. zł w przypadku
Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
Nagrody otrzymali zatem
prezesi Katowickiego Holdingu Węglowego, Stanisław
G. oraz Kompanii Węglowej,
Mirosławw K., którzy stracili
stanowisko we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak prokuratura postawiła im zarzuty
korupcyjne w aferze węglowej.
Dostali je, bo wypracowali
zysk. Jarosław Zagórowski,
prezes JSW zysku nie miał, ale

ponoć uchronił spółkę przed
większą stratą. Nagrody otrzymali również pozostali członkowie zarządów wspomnianych spółek.
- Ci ludzie, którzy dobrze
pracowali, nie popełnili w
czasie swojej pracy żadnych
uchybień, mają takie same
uprawnienia jak każdy inny
pracownik – przekonywał
Pawlak.
Zarzuty za korupcję to zdaniem Pawlaka zupełnie inny
problem.
- Zarzuty, które zostały im
postawione, dotyczyły działalności tych osób w zupełnie innych okolicznościach. Trzeba
traktować ludzi serio. Czy to,
że ktoś dostał mandat za przekroczenie szybkości, oznacza,
że od razu trzeba mu odebrać
wszystkie inne uprawnienia
pracownicze? - pytał.

Wicepremier przypomniał,
że spółki węglowe wypracowały zysk pomimo „bardzo trudnej i złożonej sytuacji”.
Tylko kilka zdań i tyle cynizmu. O jakiej dobrej i bez
uchybień pracy jest mowa?
O takiej jaką wykonał zarząd
KHW, sprowadzając spółkę
na dno? O takiej jaką wykonał
zarząd KW SA kolejny rok z
rzędu notując kilkumilionowy spadek produkcji? O takiej
jaką wykonał zarząd JSW,
notując w 2009 r. 340 mln zł
straty?
I żeby tego cynizmu było
mało, jeden z przedstawicieli
spółek węglowych tłumacząc
nagrody dla swoich szefów zauważył, że prezesi nie maja takich premii, jak górnicy – barbórki, czternastki etc.
jm

Jak Kompania Węglowa dba o bhp

Dogłębna profilaktyka

Za katastrofalne błędy w swojej pracy zostanę z niej wyrzucony. Wasz minister Grabarczyk za totalny bajzel na kolei dostaje w nagrodę
kwiaty. Minister Klich nie ponosi odpowiedzialności za Casę (co jeszcze można zrozumieć),
ale i za Smoleńsk, czego już naprawdę pojąć
nie mogę. Teraz, opowiadając o zielonej wyspie,
wchodzicie na moją emeryturę.
Wasze służby specjalne inwigilują dziennikarzy jak żadna władza dotąd. Gdyby Lech Kaczyński
rzucił jeden z wielu „dowcipów” Bronisława Komorowskiego, zostałby rojechany na miazgę, ale w
przypadku tego Prezydenta Wam to nie przeszkadza. O Wałbrzychu nawet nie chcę mówić.
Mógłbym tak długo Wasz były wyborca - Marcin Meller

Z PO nie chce mieć też nic wspólnego znany muzyk rockowy Paweł Kukiz. Fragmenty obszernego wywiadu z artystą publikujemy na stronie
górniczej „Solidarności”: www.solidarnoscgornicza.org.pl.

Kompania
ma zajeb... plan,
whaaa, whaaa

Piosenka i teledysk „Bezpieczna praca” zespołu Głębia to zdaniem przedstawicieli Kompanii Węglowej próba niekonwencjonalnej profilaktyki z zakresu bhp. Nie brakuje jednak
opinii, że to próba zagłuszenia problemu bezpieczeństwa pracy.
Teledysk zespołu Głębia został wyemitowany przez 14 stacji telewizyjnych, a w internecie obejrzało go kilkadziesiąt tysięcy osób. Z artystycznego
punktu widzenia Dawid Klimanek, górnik z Rydułtów może mówić o sukcesie. Jednym ten feelopodobny kawałek
się podoba, innym nie. Wiadomo, upodobania to rzecz gustu.
I cała ocena tego projektu skończyłaby się na tego rodzaju analizach,
gdyby nie jego propagandowy wymiar.
„Pamiętaj, nie jesteś sam, Kompania ma
dobry plan” - kiedy Dawid Klimek wyśpiewuje tenże rym wszystko jakby staje
Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

się oczywiste. Zamiast niezależnej twórczości mamy do czynienia z typowym
produktem reklamowym, choć niektórzy
specjaliści od reklamy uznaliby, że to co
najwyżej tzw. product placement, czyli
reklama wplątana w dzieło.
Przedstawiciele Kompanii Węglowej uważają, że ta piosenka zdziałała
więcej na rzecz bezpiecznej pracy niż
wiele prelekcji, pogadanek i prezentacji. Skoro może tyle jedna piosenka to
ileż zrobi cała płyta. Muzycy wraz ze
służbami bhp Kompanii Węglowej planują więc nagranie 5 kolejnych utworów i wydanie specjalnej płyty poświę-

conej bezpiecznej pracy.
Możemy się więc tylko domyślać,
jakiego rodzaju kwiatki wypłyną w
tekstach piosenek. Może już nie tylko
sama firma zostanie postawiona na
piedestale twórczości zespołu Głębia,
ale i konkretne osoby, jak choć patron
całego przedsięwzięcia Andrzej Pakura, dyrektor biura Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy w Kompanii Węglowej,
a może i sam prezes Jacek Korski.
Czekamy z niecierpliowścią na kolejną
odsłonę muzycznej profilaktyki.

jm

Czy Kompania ma dobry plan? str. 4

Jak scena szeroka, zespół Głębia znajduje naśladowców...
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(fot. Krzysztof Leśniowski, SG)

SPORY PŁACOWE

Holding podpalony
Kiedy następnym razem tu przyjdziemy rozbieżemy ten budynek kamień po kamieniu – krzyczeli demonstrujący
górnicy pod siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego. Ta metafora może okazać się wkrótce rzeczywistością,
gdyż z każdą kolejną wypłatą górnicy Holdingu otrzymywać mają coraz mniej pieniędzy. Niewykluczone są spadki
pensji nawet o 20 proc.

Huk petard, palone opony – takich obrazków już dawno nie było
pod siedzibą Holdingu na ul. Damrota w Katowicach. Związkowcy
„Solidarności”, „Sierpnia 80”, Kontry, ZZ Ratowników, „Solidarności
80”, szczątkowo także ZZG w Polsce
i „Kadry” domagali się wypłacenia
14 pensji, rezygnacji z planowanego zmniejszenia zatrudnienia w
Holdingu o 5000 osób oraz odstąpienia od wprowadzenia nowego
systemu wynagrodzeń.
Piotr Bienek, przewodniczący
Solidarności w kopalni „Śląsk”
patrząc na demonstrujących górników nie miał złudzeń. - Coś
wreszcie pękło, ludzie przejrzeli
na oczy.
I kiedy blisko tysiąc gardeł wykrzykiwało „złodzieje” dało się wyczuć autentyczność tego gniewu.
- Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby

upomnieć się o nasze prawa. Od
5 lat KHW żąda od nas samych
wyrzeczeń. Mamy oddać po kolei
„czternastki”, nagrody jubileuszowe, mamy oddać nasze wynagrodzenia. W 2011 roku zarząd przewiduje, że nasze wynagrodzenia
mają się obniżyć z racji tego, że oni
nie potrafią zorganizować wydobycia. Były wielkie plany, zapowiedzi
wejścia na giełdę, miliony wydane
na firmy consultingowe. Zarząd
wypłaca sobie po 50 tys. zł nagrody za idealne zarządzanie firmą, a
okazuje się, że brakuje pieniędzy na
wypłaty - mówił podczas manifestacji Piotr Bienek, przewodniczący
Solidarności w kopalni Śląsk.
Mimo wielokrotnych wezwań
nikt z zarządu KHW nie wyszedł
do protestujących górników, nawet ten, który został wybrany
przez nich, czyli wiceprezes Wal-

Spór
w „Bogdance”

demar Mróz, który gdyby tego
dnia był na Damrota usłyszałby
wiele niecenzuralnych epitetów
pod swoim adresem. Nie zabrakło też jasnych sygnałów, że już
wkrótce można spodziewać się
rozpoczęcia procedury jego odwołania.
- Wybraliśmy go, to możemy
go też odwołać – mówili górnicy.
Ostatecznie postulaty związkowców odebrał w imieniu władz
spółki odebrał Michał Mużelak,
dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Katowickiego Holdingu
Węglowego. Tylko zimna krew
liderów protestu zapobiegła jego
linczowi. Aż strach sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby do górników wyszedł któryś z prezesów,
który zdążył już pewnie odebrać
kilkudziesięciotysięczną premię.
Prezesów jednak tego dnia nie

było, gdyż zarząd wyczuwając atmosferę protestu zorganizował obrady rady nadzorczej poza główną
siedzibą spółki. Zarząd Holdingu
wydaje się, że wciąż nie rozumie
powagi sytuacji, albo rozumiejąc
to stwarza pozory sytuacji pod
kontrolą, bo wciąż karmi opinię
społeczną sygnałami o planowanym debiucie giełdowym KHW. I
to samodzielnym debiucie!
A tymczasem z Holdingu napływają niepokojące informacje o
tym, że nie tylko będzie problem
z wypłatą czternastki, ale także z
zebraniem odpowiedniej puli pieniędzy na wynagrodzenia.
− Mamy sygnały, że w niektórych kopalniach Holdingu już za
luty mogą być poważnie obniżone
wypłaty, nawet do 20 proc. - mówi
Piotr Bienek.
Jac

PS. W czasie, gdy górnicy demonstrowali pod siedzibą KHW
rada nadzorcza spółki przesłuchiwała kandydatów na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji.
Ostatecznie do konkursu stanęło
dwóch kandydatów: Józef Chrobak i Ryszard Ucieszyński. Jerzy Kluka wycofał się w ostatniej
chwili ustępując na prośbę prezesa Romana Łoja, którego faworytem był Ucieszyński, na co dzień
inżynier naczelny KHW. Ten jednak podczas przesłuchania wypadł tak słabo, że rada nadzorcza
nie wybrała nikogo i to już po raz
drugi. Tym samym za produkcję
odpowiada w zarządzie w dalszym ciągu wiceprezes ds. pracy
Waldemar Mróz. Tu już trudno o
jakikolwiek komentarz. Wystarczy jedno słowo: żenada.

Jastrzębska Spółka Węglowa

Czy załoga zastrajkuje?

Zarząd kopalni „Bogdanka” wszedł w spór zbiorowy
ze związkami zawodowymi. Te domagają się, by w
tym roku pensje w spółce wzrosły o 4,5 procent. Zarząd uznał, że postulaty są zbyt wygórowane.
Rozmowy w sprawie podwyżek trwały od początku roku.
- Początkowo domagaliśmy się podwyżek o 8 procent
- mówi Czesław Brzeski, zastępca przewodniczącego „Solidarności” w „Bogdance”. - W czasie rozmów zmniejszyliśmy
nasze oczekiwanie i stanęło na 4,5 procent. Przedstawiciele
zarządu dają nam 3,5 proc. i nie chcą się cofnąć na krok
- mówi.
− Wbrew obiegowej opinii górnicy wcale nie zarabiają
dużo. Na rękę dostają 3-3,5 tys. miesięcznie. Tymczasem
„Bogdanka” ma dobre wyniki, jest jedną z najlepszych spółek giełdowych, w ostatnim roku obroniła się przed wrogim
przejęciem. Uważamy, że jej pracownicy zasługują na podwyżki - tłumaczy Józef Przybysz, rzecznik Międzyzwiązkowego Komitetu na Rzecz Bogdanki.
Zapewnia jednocześnie, że zgodnie z procedurami będzie prowadził w tej sprawie dalsze negocjacje. - Naszym
celem nie jest strajk. Zależy nam na dogadaniu się z zarządem - zapewnia Przybysz.
Zarząd Bogdanki argumentując, że planowane inwestycje wymagają dyscypliny kosztów, 10 lutego jednostronnie
zdecydował o podwyżce płac o 3,5 proc. Związkowcy nie
kończą jednak sporu zbiorowego.
Według prognozy, Bogdanka wypracowała w ubiegłym
roku 224 mln zł zysku netto.
jm

Zanim strona społeczna i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przystąpili do ostatecznych negocjacji na temat wzrostu
wynagrodzeń, spółka podała do opinii publicznej informację, iż w ostatniej dekadzie zarobki górników z Jastrzębia wzrosły
dwukrotnie. Ta propaganda, niczym za najlepszych czasów gierkowskich nie wróżyła sukcesu negocjacji.
I faktycznie, mediacje, jakie miały miejsce 16 lutego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończyły się bez rozstrzygnięć. Obie
strony nie doszły do porozumienia i spotkanie zakończyło się podpisaniem protokołu
rozbieżności. Związki planują przeprowadzenie referendum. Jeżeli załoga poprze
wysuwane postulaty, może dojść do akcji
protestacyjnej
Prezes Spółki Jarosław Zagórowski podczas rozmów „ostatniej szansy” nie wyraził
zgody na związkowe propozycje wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników kopalń (związkowcy żądali 10-proc. wzrostu wynagrodzeń),
a przy okazji poinformował, że zamierza wprowadzić system premiowania, który wymusi (!)
na górnikach większe zaangażowanie w celu
uniknięcia spadku wydobycia i podniesienia
bezpieczeństwa pracy (?!). Związkowcy pytają: kto rządzi Spółką i kto odpowiada za brak
frontów robót - górnicy czy prezesi?
W wydanym oświadczeniu związkowcy
sprzeciwiają się wprowadzeniu nowego systemu premiowania. Argumentują, że wypłatę
premii uzależniono w nim od stuprocentowego wykonania cząstkowych zadań produkcyjnych, kosztów, wypadkowości i wyniku
finansowego założonego w Planie Technicz-

no-Ekonomicznym, tymczasem wartości te
- jak uczy dotychczasowe doświadczenie
- są ustalane na całkowicie nierealnym poziomie. Do tego wszystkiego wypłata premii ma
mieć charakter uznaniowy, system jest zatem
„skrojony” tak, żeby górnik premii po prostu
nie dostał.
Jastrzębscy związkowcy mają nadzieję,
że aroganckie podejście Zarządu i prezesa
Zagórowskiego do górników, którzy skutki
nieudolności kierownictwa JSW muszą nadrabiać jeszcze cięższą pracą, nie pozostanie
bez echa.
- Czas wreszcie skończyć z przerzucaniem na barki 22-tysięcznej załogi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zarząd
- mówią przedstawiciele organizacji związkowych. - Pracownicy kopalń JSW zasługują na
godne traktowanie i nie można ich bezkarnie
oszukiwać tak jak robi to prezes Zagórowski,
który przed podpisaniem protokołu rozbieżności osobiście nakazał pracownikom kopalnianych radiowęzłów rozpowszechniać kłamliwy
komunikat, że to strona związkowa odrzuciła
jego propozycje płacowe - dodają.
Propozycje płacowe Jarosława Zagórowskiego sprowadzały się do wzrostu stawek
kosztem dodatków gwarantowanych w Za-

kładowych Układach Zbiorowych Pracy i w
przepisach prawa pracy. Dodatki - szkodliwy,
uciążliwy, za pracę w niebezpiecznych warunkach, funkcyjny, za pracę w porze nocnej
czy dla przodowych - miałyby zostać zlikwidowane. Jeśli pomysły prezesa Zagórowskiego wejdą w życie, pracodawca będzie mógł
swobodnie dysponować mniej więcej jedną
trzecią górniczych zarobków.
W podsumowaniu dokumentu związkowcy przypominają, że to pracownicy JSW
wypracowali w zeszłym roku około miliarda
złotych zysku, a tegoroczne prognozy ekonomiczne wskazują na duże prawdopodobieństwo osiągnięcia podobnego wyniku. - Dlatego niezrozumiałym jest podejście Zarządu
JSW SA do naszego żądania wzrostu płac
w 2011 roku i uzależnianie jego spełnienia
od przyjęcia systemu wynagradzania i ZUZP
w wersji proponowanej przez Zarząd, gdzie
wszystko uzależnione ma być od wyników finansowych spółki, na które strona społeczna
nie ma wpływu - piszą organizacje związkowe w odezwie do załogi. - Takim postępowaniem Zarząd działa nie tylko na szkodę załogi,
ale również na szkodę całej firmy - czytamy
w oświadczeniu.
mj



wydarzenia, opinie
bezpieczeństwo pracy

Kompania ma fatalny plan
Kompania szczyci się tym, że ma dobry plan, nagrywa piosenkę i teledysk promując bhp, ale, niestety, rzeczywistość
skrzeczy. Ograniczanie zatrudnienia w kopalniach Kompanii Węglowej wyraźnie temu przeczy. Parafrazując piosenkę
„Bezpieczna praca” można by zanucić: „Uważaj, bo zostaniesz sam. Kompania ma fatalny plan”.
Zwróciliśmy się w listopadzie
ubiegłego roku do Zarządu KW, by
poprzez odpowiednie służby na
kopalniach przygotował analizę
zatrudnienia w poszczególnych zakładach. Chodziło nam zwłaszcza o
pracowników dołowych i przeróbki
mechanicznej węgla. Pojawiły się
bowiem sygnały, iż w projektowanym Planie Techniczno-Ekonomicznym na 2011 r. nastąpi radykalne
ograniczenie zatrudnienia. Niestety,
nie otrzymaliśmy precyzyjnej odpowiedzi, co najwyżej ogólniki, że za
stan zatrudnienia i bezpieczeństwo
pracy odpowiada Kierownik Ruchu
Zakładu Górniczego.
Niestety, projekt PTE został
przyjęty przez Radę Nadzorczą
mimo krytycznych uwag Rady
Pracowników i związków zawodowych. I tak zakładany w PTE stan
zatrudnienia w Kompanii Węglowej na koniec 2011 r. ma wynieść
57 456 pracowników i w stosunku
do zatrudnienia na koniec 2010
roku ma być niższy o 2556 osób.
Według naszej oceny, zmniejszenie zatrudnienia oznacza
rezygnację z konkretnych „niepotrzebnych” stanowisk pracy.
Tymczasem, z informacji uzyskanych w poszczególnych kopalniach i zakładach Kompanii
Węglowej wynika, iż obecny poziom zatrudnienia nie odpowiada
swoim rozmiarem dotychczasowym potrzebom, a jego dalsze
obniżanie, w szczególności w grupie pracowników zatrudnionych

w oddziałach eksploatacyjnych i
przygotowawczych oraz na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji, doprowadzi
do katastrofalnego braku kadr
w przyszłości oraz drastycznie
negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo wykonywania robót w
kopalniach Kompanii Węglowej.
Zarząd Kompanii udowadnia
nam na jakichś ogólnych, zbiorczych zestawieniach, że wszystko
jest w porządku, bo żaden z Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych
odpowiadający za bezpieczeństwo
pracy nie zgłaszał większego zapotrzebowania. Podejrzewam, że
gdyby taki Dyrektor Kopalni zgłosił
większe zapotrzebowanie niż chce
tego zarząd, następnego dnia już by
nie pracował na swoim stanowisku.
Filozofia zarządu Kompanii
Węglowej jest chora. Najpierw
ustalają wynik ekonomiczny jaki
chcą osiągnąć na koniec roku,
do tego dopasowują produkcję i
sprzedaż, a na końcu dostosowują do tych liczb stan zatrudnienia.
To się musi skończyć wcześniej
czy później jakąś katastrofą.
Jeżeli ktoś ustalił, że musi być
określony stan obłożenia na danym oddziale, tak, by praca była
bezpieczna, to nie zrobił tego na
„widzi mi się”.
Normatywne obłożenie nie
wynika z przepisów prawa, ale z
planów technicznych, jakie kopalnie przedkładają w urzędach
górniczych. To w nich określają,
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Lukrowanie systemu bhp piosenkami popowymi jest kpiną z tych wszystkich, którzy każdego dnia ryzykują swoim życiem, C
n
bo zarządowi muszą się zgadzać wskaźniki ekonomiczne.
ile osób ma pracować na ścianie,
ile na przodku, a ile przy transporcie. Same tworzą sobie normy,
których jednak nie przestrzegają.
Jak można mówić o bhp, jeśli
pracę, którą, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa pracy powinno
wykonywać pięciu pracowników,
wykonuje trzech?

BHP w Kompanii Węglowej

Strategia agresji

Strategia Kompanii Węglowej zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa pracy na lata 2009-2015 nie przynosi pożądanych efektów. Jest agresywna w dosłownym znaczeniu, ale nie w pożądanym! Zarząd widząc, że w wielu przyjętych
przez siebie kierunkach brakuje realizacji założonych celów zaczął szukać za wszelką cenę różnych rozwiązań na siłę,
które poprawią statystyki wypadków w pracy i chorób zawodowych.
Desperackie próby znalezienia właściwej recepty na bolączki bhp przynoszą
co rusz dziwne pomysły. Jednym z nich
była próba wprowadzenia karnych oddziałów w KW SA. W ostatnim czasie
pojawił się za to rozśpiewany pomysł,
który zrealizowano podobno za nie małe
pieniądze. Chodzi mianowicie o hit muzyczny „Bezpieczna praca” nagrany
przez zespół Głębia, który ponoć ma poprawić bezpieczeństwo, ale jak na razie
poprawia tylko humor Zarządu, a u górników wywołuje uśmiech politowania.
Jest to niesmaczna promocja, bo czymże innym jest pokazywanie poparzonych
w podziemnym wybuchu twarzy górników (ciekawe czy mieli na to zgodę?).
Te farsy wskazują tylko na niekompetencje i nieudolność osób różnego
szczebla zarządzających Kompanią.
Plan Poprawy BHP nie jest dobrowolnym, wspaniałomyślnym działaniem Zarządu na rzecz pracowników, lecz z góry
narzuconym obowiązkiem dyrektywy
unijnej, która dotyczy lat 2007-2012.
Ale skupmy się na bezpieczeństwie i
celach tego planu.
Zarząd w 2008 roku przyjął Plan
Poprawy BHP na lata 2009-2015 wyszczególniając osiem rodzajów przedsięwzięć:

1. zwalczanie zagrożeń naturalnych,
2. wymiana i modernizacja parku maszynowego,
3. poprawa transportu ludzi na stanowiska pracy,
4. poprawa warunków higienicznych na
stanowiskach pracy,
5. polityka zatrudnieniowa,
6. szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
7. środki ochrony, urządzenia zabezpieczające,
8. podniesienie rangi służb bhp.
Mają one przyczynić się do osiągnięcie zamierzonych celów tj.:
− obniżenie ilości zaistniałych wypadków o 27%,
− obniżenie ryzyka zawodowego
powodowanego przez hałas, pył
szkodliwy dla zdrowia i substancje
chemiczne,
− zmniejszenie liczby pracowników
zatrudnionych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.
Dziś jesteśmy na półmetku powyższego planu, przeanalizujmy realizację
tych celów:
Cel 1: Czy zmniejszono wypadkowość i w jaki sposób próbuje się ją
osiągnąć.
Otóż, moim zdaniem, realnie nie!
Odpowiedź czy faktycznie spadła wy-

padkowości będzie wtedy prawdziwa,
jeżeli uwzględni się takie elementy jak:
- ilość wypadków, których nie zgłoszono z powodu groźby odsunięcia od
lepiej płatnego stanowiska pracy, na
którym pracownik pracowałby dalej
gdyby nie uległ wypadkowi (bo takie
są zarządzenia dyrektorów odsuwające pracowników do innej, mniej płatnej pracy na miesiąc lub dłużej, tylko
za to, że ulegli wypadkowi).
- ilość wypadków, których nie uznano
za wypadek w pracy, po mimo tego,
że powstał w zakładzie, twierdząc
„nie było skutku przyczynowego
związanego z wykonywana pracą”.
Dlaczego? Dlatego, że nie uznanie
zdarzenia za wypadek w pracy nie
obciąża statystyki. Dla pracodawcy
ważniejsza jest statystyka wypadkowości i nieważne w jaki sposób
osiągnięta.
Eliminując powyższe patologie jesteśmy w stanie wiarygodnie określić
wypadkowość, a tym samym znaleźć
sposoby na ich faktyczne, a nie zakamuflowane zmniejszenia. Przykładem tego,
że górnicy obawiają się konsekwencji
w/w przypadkach jest uruchomienie telefonu zaufania przez WUG.
To znaczy, że Urząd i jego Prezesi

Taki system musi się wcześniej czy później zawalić. Lukrowanie go piosenkami popowymi
jest kpiną z tych wszystkich, którzy każdego dnia ryzykują swoim
życiem, bo zarządowi muszą się
zgadzać wskaźniki ekonomiczne.
I nikt w zarządzie nie pomyśli,
że ograniczając zatrudnienie nie

wiedzą o takich praktykach, a telefon ma
ich zdaniem być rozwiązaniem. Dopóki
o szeroko rozumianym bezpieczeństwie
pracy nie będziemy rozmawiać jawnie i
otwartym tekstem, dopóty będą stosowane takie praktyki.
I to ma być osiągnięcie celu pierwszego?
Cel 2: obniżenie ryzyka zawodowego mówiąc po górniczemu eliminacja
przekroczeń hałasu, pyłów szkodliwych
i substancji chemicznych których przekroczone normy prowadzą do powstania
chorób zawodowych.
Eliminacji takich zagrożeń powinien
służyć zakup urządzeń i maszyn eliminujących te zagrożenia, jak i stosowanie
odpowiedniej odzieży i środków ochrony
osobistej. Ile na dzień dzisiejszy zakupiono kombajnów, które posiadają nowoczesne układy zraszania pyłów szkodliwych? Ile zakupiono tłumików hałasu?
Ile zakupiono kabin dźwiękoszczelnych?
Ile zakupiono urządzeń odpylających? Ile
zakupiono urządzeń klimatycznych poprawiających warunki pracy? Sprawdzić
to można w bardzo prosty sposób przez
analizę czasu pracy w wyrobiskach. W
ilu z nich jest skrócony czas pracy lub
powinien być skrócony. Dla wielu górników są to tylko hasła, które słyszeli.
Cel 3: zmniejszenie ilości górników
pracujących bezpośrednio w warunkach
szkodliwych dla zdrowia.
Częściowo go osiągnięto, ale nie poprzez poprawę warunków pracy, eliminację szkodliwych stanowisk, ale poprzez
zmniejszenie zatrudnienia i obłożenia na
tych stanowiskach mimo, że przepisy i
technologia wykonywania robót mówi o
wymogach zatrudnienia większej ilości
pracowników na tych stanowiskach.

tylko wystawia na szwank czyjeś
zdrowie i życie, ale także skutecznie podcina ekonomiczną gałąź
spółki, bo mniejsze zatrudnienie
to mniejsze wydobycie. Papier
wszystko przyjmie, ale rzeczywistości nie da się oszukać.
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Zmniejszono ilość ludzi, ale pozostali w
c
dalej pracują w tych warunkach.
Czy to jest realizacja celu trze- w
z
ciego?
Powyższe cele nie są naszym wy- Ś
mysłem, są dokumentem, który Zarząd g
przyjął i mało tego, bronił go jak niepod- a
ległości kiedy był przez nas stanowczo le
krytykowany i odrzucany. Twierdziliśmy g
i nadal twierdzimy, że na poprawę nigdy d
nie jest za późno, trzeba tylko chcieć, a s
przedewszystkim być odpowiedzialnym.
d
Na wspomnianych osiem rodzajów
przedsięwzięć, które miały przynieść
osiągnięcie założonych celów przedstawiamy Zarządowi osiem wad, których
eliminacja może przynieść efekt:
- braki odpowiedniej ilości środków na
poprawę bezpieczeństwa i ich właściwego ukierunkowania,
- braki w zatrudnieniu,
- brak na odpowiednim poziomie szkoleń i kadry szkolącej,
- brak gwarancji pracy,
- przedmiotowe traktowanie ludzi
pracy,
- brak odpowiednio godziwego wynagrodzenia,
- brak przestrzegania czasu pracy i odpoczynku,
- brak dobrej woli i dialogu społecznego
Eliminacja tych ośmiu wad pozwoli
zrealizować osiem ambitnych założeń. A
z tej oktawy wynikać może tylko jedno,
choćby sto razy powtarzane, ale zawsze
prawdziwe - brak umiejętności i kompetencji.
Tak, to jest dosłownie strategia
agresji, rodem z komuny.
Stanisław Kłysz
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Kompanijny bałagan
czyli kto tu rządzi?!
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wydarzenia

Z danych resortu gospodarki wynika, że w 2010 roku kopalnie wydobyły
ponad 70,1 mln ton węgla. Wydobycie
spadło o ok. 1,9 mln ton, za to wzrosła
sprzedaż, która wyniosła prawie 69,5
mln ton (w 2009 roku było to 67,6 mln
ton). W końcu 2010 roku na zwałach
zalegało 3,9 mln ton węgla (w końcu
2009 roku było to ok. 4,8 mln ton).
Wzrósł eksport węgla, który w 2010
roku wyniósł 10,6 mln ton. Ubiegłoroczny zysk netto górnictwa wyniósł
przeszło 890 mln zł (te wstępne dane
nie obejmują ZG Siltech oraz kopalni
Bogdanka). Do wyniku przyczyniła się
głównie dobra koniunktura na rynku
węgla koksującego i wynik Jastrzębskiej Społki Węglowej.

W siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) odbyło się zebranie zespołu monitorującego kopalnię „HalembaBIERUŃ
Wirek” z udziałem wiceminister gospodarki pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, przedstawicieli Zarządu KW
i związkowców, w tym szefa zakładowej „S” Józefa Kowalczyka. Tematem spotkania były takie kwestie jak
alokacja pracowników kopalni, zwolnienia grupowe, analiza wykonu Planu Techniczno-Ekonomicznego za styczeń i... totalny chaos w kierownictwie Spółki. - Kto tu rządzi?! - grzmiał Kowalczyk.
Nocą z 31 stycznia na 1 lutego br.

Zatrząsło
okolicą

Wśród uczestników wczorajszego zebrania była również szefowa Rady Nadzorczej Kompanii
pani Aleksandra Magaczewska,
wiceprezesi KW Marek Uszko
(przewodniczący zespołu monitorującego KWK „Halemba-Wirek”)
i Piotr Rykala, przedstawiciele
m, Centrum Wydobywczego „Północ” i dyrekcji rudzkiej kopalni.

ś Alokacja i zwolnienia - ale
- z głową
ź
Najistotniejszym dla przecięte nego pracownika „Halemby” był
r temat restrukturyzacji i zatrud- nienia w KWK „Halemba-Wirek”.
Dyskusja dotyczyła m.in. sprawy
alokacji, czyli przeniesienia prak cowników z „Halemby” do KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Ostateczne i - co najważniejsze - wspólne
wnioski pani minister, Zarządu i
całego zespołu są takie, że planowani do przeniesienia pracownicy
zamieszkali w Siemianowicach
Śląskich, Chorzowie i innych odległych od Knurowa miast nie będą
alokowani, a więc wracają do „Halemby”. Co więcej, wiceminister
gospodarki pani Strzelec-Łobodzińska zgodziła się na przeniesienia z KWK „Halemba-Wirek”
do kopalń położonych znacznie

bliżej. - Dlaczego wcześniej nie
umożliwiono naszym pracownikom przejścia do kopalń sąsiednich, takich jak „Pokój”, „Bielszowice” czy „Bobrek-Centrum”?
- retorycznie pyta Józef Kowalczyk. - Tam przyjmuje się do pracy
ludzi z zewnątrz, a pracowników
KWK „Halemba-Wirek” próbowano się na siłę przenosić do odległej
kopalni „Knurów-Szczygłowice”
- dodaje.
Spore emocje wzbudziła dyskusja na temat zwolnień pracownic administracji i restrukturyzacji powierzchni. Strona społeczna
zwróciła uwagę, że pewna część
pracownic posiada uprawnienia
emerytalne i pobiera świadczenia,
jednocześnie pracując w kopalni
- i to właśnie z nimi w pierwszej
kolejności należy rozwiązywać
umowy, a nie z pracowniczkami,
dla których praca w kopalnianej
administracji jest jedynym źródłem utrzymania. Związkowcy
zaproponowali też inne, mniej
uciążliwe niż zwolnienia, formy
„odchudzania”
administracji:
ogłoszenie dobrowolnych przejść
z kopalni „Halemba-Wirek” do
kopalń ościennych czy też przeprowadzenie rozmów z pracownicami, które byłyby chętne do

WUg

Ostrzeżenie
z YouTube
Wyższy Urząd Górniczy w poszukiwaniu nowych form edukacji na temat bez-

pieczeństwa pracy sięgnął po popularny serwis internetowy YouTube, uruchamiając na nim swój kanał. Pod adresem www.youtube.com/WyzszyUrzadGorniczy można znaleźć animacje przedstawiające najbardziej typowe wypadki, które
zdarzają się w kopalniach.
Kilkuminutowe animacje pokazują czym może skończyć się niestosowanie
okularów ochronnych, wyskakiwanie z pociągu lub praca pod niezabudowanym

skorzystania ze świadczeń przedemerytalnych.

„Halemba” pracuje,
„Wirek” dołuje

Kolejna kwestia poruszona
podczas zebrania została zawarta we wniosku strony społecznej.
Związkowcy zaproponowali, aby
nie obciążać „Halemby” kosztami likwidacji ruchu „Wirek”. Jak
mówi Kowalczyk, pracują tam
rozmaite firmy, a za wszystko,
chociażby tzw. media, płaci kopalnia, przy czym bilans ekonomiczny jest liczony wspólnie dla
obydwu ruchów KWK „HalembaWirek”. Przewodniczący „S” podaje przykład: wynik kopalni za rok
2010 to strata rzędu 327 mln zł,
w roku 2011 przewiduje się stratę 94 mln zł, przy czym sam „Wirek” generuje stratę na poziomie
93 mln zł. To oznacza, że według
założeń sama „Halemba” powinna wyjść w tym roku praktycznie
na zero. Wniosek związkowców
przewidywał przejęcie kosztów
likwidacji przez Zarząd Spółki,
jednak przedstawiciele Zarządu
stwierdzili, że porozumienie podpisane przy okazji łączenia „Halemby” i KWK „Polska-Wirek” nie
daje takiej możliwości. Ze strony

związkowej padły wtedy słowa, że
przecież porozumienie nie przewidywało też takich „kwiatków”
jak alokacje czy zwolnienia…

Obiecanki cacanki
czyli zerowa wiarygodność
Zarządu

Związkowców oburza brak elementarnej wiarygodności przedstawicieli Zarządu: nie tak dawno
wiceprezes Korski oficjalnie twierdził, że do końca pierwszego kwartału nie będzie mowy o alokacji,
a wcześniej odbędą się stosowne
rozmowy, tymczasem już dziś
przenosi się pracowników, innym
wręcza się pakiety osłonowe. - Kto
tu w tej firmie rządzi? - zapytał
wprost Józef Kowalczyk. Pytanie
Kowalczyka o kogokolwiek, kto w
Zarządzie Kompanii odpowiada za
podpisane dokumenty czy wypowiedziane słowa, pozostało - póki
co - bez odpowiedzi.
Zapraszamy do lektury poszerzonej treści artykułu na stronie
internetowej górniczej „Solidarności”: www.solidarnoscgornicza.
org.pl.
Marek Jurkowski

stropem. Nie są to bynajmniej abstrakcyjne obrazki, ale prezentacja zdarzeń,
które miały tragiczne finały w rzeczywistości.
Animację przygotował gliwicki Instytut Techniki Górniczej „Komag” na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, która zgodziła się na udostępnienie
filmu wszystkim internautom.
– Prezentujemy je dla przestrogi oraz z nadzieją, że w przezwyciężaniu ryzykownych zachowań pracowników firm wydobywczych znajdziemy silnych sojuszników - żony i matki górników – mówi Jolanta Talarczyk, rzeczniczka WUG.
W WUG-u podkreślają, że chcą pozyskać kolejne materiały, które zdopingują
górników do większej troski o swoje zdrowie i życie podczas pracy pod ziemią.
Przypomnijmy, styczeń przyniósł aż osiem pojedynczych wypadków śmiertelnych w górnictwie, w tym siedem w kopalniach węgla kamiennego.Jac

Apel związkowców
We wtorek, 16 lutego z inicjatywy organizacji związkowych działąjących w Kompanii Węglowej doszło do
spotkania z kierownictwem Wyższego
Urzędu Górniczego. Górnicze związki
zawodowe zaapelowały do nadzoru
górniczego o podjęcie w kopalniach
kompleksowej kontroli, związanej ze
stanem zatrudnienia w tych zakładach.
Chodzi o sprawdzenie, czy ewentualne braki kadrowe mogą źle wpływać
na bezpieczeństwo pracy. Impulsem
do spotkania była styczniowa seria

wypadków śmiertelnych w kopalniach
węgla kamiennego oraz plany zarządu
Kompanii Węglowej zmierzające do
znacznego ograniczenia zatrudnienia.
Piotr Litwa, prezes WUG zapowiedział spotkanie trójstronne z udziałem
przedstawicieli WUG, strony społecznej i Zarządu Kompanii. Zadeklarował
też, że Okręgowe Urzędy Górnicze będą
przeprowadzać kontrole kopalń należących do KW w zakresie przestrzegania
normatywnego zatrudnienia przy wykonywaniu poszczególnych robót.
jac

mieszkańców gmin położonych w
pobliżu rejonu działalności górniczej
KWK „Piast” zaniepokoiły mocne
wstrząsy. Dwa z nich były bardzo
silne - pierwszy miał siłę 3,42 stopnia w skali Richtera, drugi - 2,74. W
kolejnych dniach do kopalni wpłynęło
ok. 50 zgłoszeń o uszkodzeniach budynków.
Zdarzenia miały związek z wydobyciem ze ściany 370 w pokładzie 209
na poziomie 650 m, w tym samym
pokładzie, w którym - ze względu
budowę geologiczną i zaburzenia tektoniczne - od pewnego czasu notuje
się podobne zjawiska, odczuwane nie
tylko w Piaście, ale też w kopalni Ziemowit w pobliskich Lędzinach. Przedstawiciele Kompanii poinformowali, że
to ostatnia ściana w tej okolicy, która
wkrótce zakończy wydobycie.

ŁABĘDY

Huta
na sprzedaż
Kompania Węglowa rozpoczęła przygotowania do sprzedaży posiadanych
akcji Huty Łabędy. Jesienią ubiegłego
roku Skarb Państwa zdecydował o
dokapitalizowaniu Kompanii pakietem 93,3 proc. akcji huty, wartym
wówczas 287,8 mln zł. UOKiK godząc
się na dokapitalizowanie Kompanii
walorami gliwickiej huty zastrzegł, że
największa spółka górnicza w UE w
ciągu dwóch lat musi zbyć papiery
Huty Łabędy. Kupnem Huty Łabędy
był wcześniej zainteresowany koncern hutniczy ArcelorMittal Poland,
ale Kompania nie wyklucza sprzedaży
zakładu w drodze prywatyzacji menedżersko-pracowniczej z inwestorem
(podobnie jak w Silesii, gdzie załoga
stworzyła spółkę i znalazła inwestora,
czeski holding energetyczny EPH).

ZAPLECZE

Kopex
kupi Glinik?

Kopex jest zainteresowany zaangażowaniem się w Glinik, trwają rozmowy pomiędzy obydwoma podmiotami
– poinformował portal wnp.pl. Mocno
zadłużony Glinik cały czas rozpaczliwie poszukuje inwestora, trwają
rozmowy z firmami, które byłyby
zainteresowane zainwestowaniem w
Glinika. W tym właśnie z Kopeksem,
a także innymi podmiotami.
jm
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Rozmowa z Dominikiem Kolorzem, szefem górniczej „Solidarności”
- Dominik, jakim jednym
słowem skomentowałbyś obecną sytuację w górnictwie węgla kamiennego?
- Słowem: burdel.
- Nie za mocno?
- Nie, adekwatnie do rzeczywistości.
- Tą samą miarę przyłożyłbyś do wszystkich spółek?
- Wszystkie spółki węglowe na
Śląsku są fatalnie zarządzane, bez
wyjątku.
- Jastrzębska Spółka Węglowa może poszczycić się
zyskiem w wysokości 1 miliarda złotych, więc chyba
trochę przesadzasz.
- Przypomnę, że na koniec
2004 roku, kiedy ceny węgla koksującego były nie wyższe niż obecne, ta spółka miała 1,5 miliardy
złotych zysku. Mało tego, wówczas JSW nie miała w składzie kopalni „Budryk”. Gdyby dziś produkcja jastrzębskich kopalń była
wyższa spółka również mogłaby
się szczycić porównywalnymi wynikami. Produkcja jest, niestety,
niższa, bo prezes Zagórowski, w
mojej opinii nie koncentruje się
na tym, na czym powinien.
- Drastyczny spadek produkcji to problem nie tylko
JSW.
- Zgadza się. Może poza „Bogdanką” wszyscy notują drastyczne
spadki. Wydobycie węgla w Polsce
spadło już do poziomu 1951 roku!
To świadczy o głębokiej zapaści w
polskim górnictwie.
- Co, twoim zdaniem, jest
tego przyczyną?
- Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale w moim odczuciu
problem polega na tym, że ktoś
od pewnego czasu bawi się polskim górnictwem. Już podczas
ubiegłorocznych mediacji w Kompanii Węglowej udowodniliśmy,
że odkąd nastąpiły zmiany organizacyjne w Kompanii Węglowej i
Katowickim Holdingu Węglowym
rozmyła się odpowiedzialność.

Powstały centra wydobywcze,
megakopalnie, a w ślad za nimi
nastąpił kompletny paraliż zarządzania, począwszy od zaopatrzenia, a kończąc na produkcji.
A towarzyszy temu fatalna polityka kadrowa. Następują niczym
nieuzasadnione zmiany kadrowe.
Mógłbym podać co najmniej kilka
przykładów, kiedy to w ostatnim
czasie całkiem nieźli dyrektorzy
kopalń zostali nagle odwoływani
ze stanowisk, bez żadnych przyczyn, bez żadnego uzasadnienia.
Nie będę się odwoływał do nazwisk, bo tym ludziom zrobiono
i tak dużą krzywdę, po co im kolejne szykany ze strony przełożonych. Tam zaś, gdzie przydałyby
się zmiany, nie następują żadne
ruchy kadrowe.
- Może nie ma na kogo wymianiać?
- Nie zgadzam się, sam znam
wielu młodych, zdolnych inżynierów, otwartych na świat, którym
nie doskwiera starcza mentalność. Problem jednak w tym, że
stary establishment górniczy nie
pozwala im się wykazać.
- Mówisz, że ktoś się bawi
polskim górnictwem. Zapytam więc wprost: kto się
bawi i czemu ta zabawa ma
służyć?
- Nie wiem czemu ona ma służyć, ale widać, że nie służy. Bo
niby czemu miała służyć słynna
już eskapada górniczego estab-

„Solidarność” to największy i najskuteczniejszy
Związek Zawodowy nie
tylko w górnictwie ale
wydaje mi się, że w całym
kraju. Nie brakuje
jednak w naszym związku
takich osób, które w moim
odczuciu są już
wypalone, które nierzadko
posiadają uprawnienia
emerytalne.

(fot. Marek Jurkowski, SG)

Cofnęliśmy się do

lishmentu na Samoa? I tu zarazem mamy odpowiedź na pierwsze pytanie: kto się bawi. Bawią
się ci, którzy już połowę świata
zwiedzili za pieniądze górników,
bo czym innym są pieniądze firm
górniczych.
- Czy zatem problem polega na tym, że górniczy establishment, jak te dzieci w
piaskownicy, nie mają odpowiedzialnego opiekuna, który by skarcił ich wybryki?
- Można tak powiedzieć. Ministerstwo gospodarki, czyli ten
nominalny opiekun nie prowadzi
żadnej kontroli. Kierownictwo
resortu woli udawać, że nic nie
widzi. A nawet jeśli dostrzegam
jakieś chęci, dwóch miłych pań
w ministerstwie - wiceminister
Joanny Strzelec-Łobodzińskiej
i dyrektor departamentu górnictwa Aleksandry Magaczewskiej
- by postawić do kąta swych rozbrykanych podopiecznych i zrobić
coś normalnego, to niestety, na

chęciach się kończy, bo nie mają
one odpowiedniego zaplecza politycznego. Powinny mieć oparcie
w Waldemarze Pawlaku, szefie
resortu gospodarki. Ja mam odczucie, że go tam nie ma. A jak już
kogoś słucha to raczej Eugeniusza Postolskiego i jeszcze kogoś
innego, a nie osoby, które w jego
imieniu sprawują nadzór nad górnictwem.
- Pamiętasz, że był w ministerstwie gospodarki już
jeden surowy opiekun, który chciał skarcić niegrzeczne towarzystwo. Nazywał
się Paweł Poncyljusz. Nie
przypominam sobie, by jego
działania cieszyły się twoim
uznaniem.
- Paweł Poncyljusz miał dobre
zamiary, ale jego działania poszły w zupełnie innym kierunku.
Wykosił wszystkich równo. I to z
chwilą czystek wiceministra Poncyljusza rozpoczęła się degrengolada w polskim górnictwie. Ja

natomiast daleki jestem od tego,
by wszystkich traktować równo,
jedną miarą. Z dużą świecą, ale
można by znaleźć w górnictwie
kilku dobrych fachowców, którzy
myślą pozytywnie.
- A czy w tej zabawie, o
której mówisz, uczestniczą
tylko górniczy menadżerowie. Nie uczestniczą w niej
niektórzy działacze związkowi? Pamiętam, że jeden z
ostatnich egzotycznych wyjazdów organizował jeden ze
związków zawodowych.
- Daleki jestem od tego, by
oceniać działania innych związków zawodowych. Niech ocenią
to sami ich członkowie. Mogę odpowiadać tylko za „Solidarność”.
„Solidarność” to największy i najskuteczniejszy Związek Zawodowy nie tylko w górnictwie ale wydaje mi się, że w całym kraju. Nie
brakuje jednak w naszym związku takich osób, które w moim
odczuciu są już wypalone, które

Zespół Trójstronny o konsolidacji i prywatyzacji
Po ponad roku górnicza „Solidarność” wróciła do górniczego Zespołu Trójstronnego, który zebrał się 9 lutego w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
Uczestnictwo najsilniejszej organizacji związkowej działającej w sektorze przełożyło się na konkretne ustalenia: powołano podzespoły, z których jeden wypracuje ustawowe
gwarancje dla pracowników spółek węglowych w przypadku prywatyzacji, a drugi zajmie się warunkami konsolidacji sektora.
W obradach Zespołu Trójstronnego do spraw
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników uczestniczyli m.in. wiceminister gospodarki odpowiedzialna za górnictwo pani Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Skarbu Państwa Krzysztof Walenczak, przedstawiciele zarządów spółek węglowych i związkowcy z górniczych organizacji związkowych, w
tym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.
Zebranie rozpoczęło się od desperackiej
obrony spółek węglowych przez zarządzających
nimi prezesów, później rozmowa była nieco bardziej merytoryczna.
Zespół zdecydował o powołaniu dwóch podzespołów. Pierwszy z nich zajmie się wnioskami, w
których związkowcy postulują modyfikację zasad
prywatyzacji poprzez zmianę ustawy o funkcjono-

waniu górnictwa. Korekta ma polegać na wprowadzeniu jednoznacznego stwierdzenia o zachowaniu
przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji
prywatyzowanej spółki i na ustawowym zapewnieniu, że środki pozyskane z debiutu na giełdzie zasilą
fundusz inwestycyjny danej spółki węglowej.
Dalsze ustalenia dotyczą zmian w „Strategii
dla górnictwa”, która ma zostać uzupełniona o
dodatkowe zapisy związane z osłonami socjalnymi. - To będą przede wszystkim gwarancje
zatrudnienia, które w naszym przekonaniu powinny być co najmniej 10-letnie, oraz gwarancje dotychczasowych uprawnień wynikających
z Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy
- mówi uczestniczący w zebraniu przewodniczący górniczej „Solidarności” Dominik Kolorz.
- Bez tych zapisów nie ma mowy o naszej zgodzie na debiut giełdowy którejkolwiek ze spółek

węglowych.
Drugi podzespół ma natomiast opracować potencjalne warunki konsolidacji sektora
węglowego. Obrady tego gremium rozpocznie
zapewne rozpatrzenie możliwości powołania
grupy kapitałowej złożonej ze wszystkich spółek węglowych. - Trudno na razie przesądzać,
jakie będą ostateczne efekty prac podzespołu,
czy powstanie jedna duża grupa kapitałowa,
czy też może grupa kapitałowa złożona z dwóch
spółek węglowych i Węglokoksu. Dla nas ważne
jest, że problem został wreszcie dostrzeżony i
konkretne prace w tym kierunku właśnie zostały
podjęte - podsumowuje Dominik Kolorz.
Zespół Trójstronny dyskutował również na
tematy związane z bezpieczeństwem pracy.
Ustalono, że Ministerstwo Gospodarki zobliguje
rady nadzorcze wszystkich spółek węglowych

do cyklicznych spotkań (co kwartał) ze stroną
społeczną, podczas których omawiana będzie
aktualna sytuacja w dziedzinie bhp.
Sporo dyskutowano, ale niczego nie ustalono
w zakresie zwiększenia zatrudnienia. Część pracodawców przyznała, że prowadzą wewnętrzny
audyt zatrudnieniowy w spółkach węglowych i
dopiero na jego podstawie zdecydują o ewentualnych przyjęciach do pracy, inni mówili wprost, że
zwiększenia zatrudnienia nie przewidują.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
pojawił się również wniosek o spotkanie wiceminister Strzelec-Łobodzińskiej z zespołem
monitorującym sytuację w kopalni „HalembaWirek”. O wynikach spotkania informujemy na
stronie górniczej „Solidarności” pod adresem:
www.solidarnoscgornicza.org.pl.
Marek Jurkowski
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1951 roku!
Stworzenie silnej grupy
kapitałowej, a następnie
wprowadzenie jej na
giełdę jest bardziej racjonalnym kierunkiem działań
niż samodzielna
ścieżka giełdowa
dla wszystkich spółek
z osobna.

nierzadko posiadają uprawnienia
emerytalne. Ich związkowanie
nie służy jedynie członkom związku. Tacy działacze nie stanowią
w „Solidarności” większości, ale
niestety, ich działalność nie przysparza związkowi korzyści.
- I ty, jako szef sekcji górniczej „Solidarności” nie
jesteś w stanie zaprowadzić
porządku?
- Nasz statut jest na tyle demokratyczny, że jako szef sekcji nie
mam wpływu na walne zebrania
delegatów danych komisji zakładowych, a tym samym nie mam
wpływu na zmiany kadrowe.
- A nie tak dawno w jed-

nym z poczytnych tygodników czytałem o Tobie jako
„władcy Śląska”.
- Jeśli wspominasz artykuł,
jaki ukazał się w Newsweeku to
wiesz dobrze, że było w nim wiele
przebarwień. Gdyby to co zostało w nim napisane było prawdą,
choćby w 50 proc. to może sytuacja górnictwa nie byłaby tak tragiczna (śmiech).
- Chciałbyś mieć taki
wpływ?
- Nie jestem człowiekiem chorym na władzę. To, że chciałbym
mieć większy wpływ na wykonywanie decyzji Związku w komisjach zakładowych „Solidarności”
nie świadczy o moich zapędach
dyktatorskich. Chciałbym tylko,
żeby „Solidarność” była jeszcze
bardziej skutecznym związkiem.
Skutecznym dla dobra swoich
członków.
- Dziwisz się, że masz taką
etykietę, skoro jako związkowiec uzurpujesz sobie prawo
do zmian organizacyjnych w
górnictwie?
- Nie uzurpuję sobie prawa,
tylko składam propozycję i to nie
w swoim własnym imieniu tylko
strony społecznej. Pomysł konsolidacji może w istocie przybliżyć

nas do Europy, gdzie fuzje i przejęcia są na porządku dziennym,
a ich wartość na rynku surowcowym w ostnich trzech latach wyniosła kilka miliardów dolarów.
Wielkie podmioty gospodarcze są
w stanie lepiej wykorzystać swój
potencjał w zakresie kształtowania kosztów czy inwestycji, jest im
łatwiej przetrwać kryzys.
- A może tematem konsolidacji próbujesz odwlec
w czasie temat prywatyzacji
górnictwa czy jak kto woli
debiutu giełdowego spółek
węglowych?
- Absolutnie nie. Konsolidacja
nie jest żadnym tematem zastępczym. Stworzenie silnej grupy
kapitałowej, a następnie wprowadzenie jej na giełdę jest bardziej
racjonalnym kierunkiem działań
niż samodzielna ścieżka giełdowa
dla wszystkich spółek z osobna.
- Co złego byłoby w tym,
gdyby JSW poszła na giełdę
samodzielnie?
- Jest wiele okoliczności przemawiających przeciw temu. Po
pierwsze, ministerstwo skarbu
nie daje gwarancji, że środki z debiutu zasilą spółkę, jej potrzeby
inwestycyjne. Biorąc pod uwagę
kreatywną księgowość ministra
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Rostowskiego można być niemalże
pewnym, że zasilą one wyłącznie
budżet państwa. Po drugie, JSW
jako samodzielny podmiot, o zdecydowanie mniejszej kapitalizacji
niż skonsolidowana grupa kapitałowa może być łatwym łupem do
przejęcia. Jestem prawie pewny,
że rząd zdecyduje się sprzedać
większość akcji tej spółki, a wtedy
będziemy mieć powtórkę z „Bogdanki”, kiedy ta kopalnia musiała
się bronić przed próbą wrogiego przejęcia ze strony czeskiego
NWR. Nie należy wykluczyć, że w
najbliższym czasie dojdzie do ponownej takiej próby.
- Chcesz mnie przekonać,
że JSW w grupie kapitałowej
będzie lepiej niż samodzielnie?
- Każdy kto ma jakąś wiedzę na
temat górnictwa i rynków surowcowych wie, że sytuacja ekonomiczna firmy wydobywczej zależy
głównie od wielkości produkcji i
ceny surowca. Myślę, że niektórzy koledzy z Jastrzębia pamiętają jeszcze czasy (koniec lat 90.),
kiedy na rynku węgla koksującego była totalna bessa. Wtedy to
spółka zamknęła dwie kopalnie.
Dopiero po kilku latach sytuacja
się odwróciła, ale przed dwoma
laty znów był kryzys. Ich sytuacja
przypomina trochę jazdę na rollercoastrze, raz do góry, raz w dół.
Tak do końca nie wiadomo kiedy
nastąpi następny spadek i jak będzie on głęboki. Ale wyobraźmy
sobie sytuację, że JSW idzie na
giełdę samodzielnie, rząd pozbywa się większości akcji, które trafiają np. do koncernu ArcelorMittal, a w 2014 roku, jak przewidują
niektórzy analitycy następuje głęboka zapaść na rynku węgla koksującego z uwagi na jego wysoką
nadpodaż. Co wówczas stanie się
z jastrzębskimi kopalniami, które
mają bardzo wysokie koszty funkcjonowania z uwagi na specyfikę
złoża? Wtedy można spodziewać
się ostrych cięć, bo żeby coś uratować, coś trzeba będzie poświęcić. A prywatny właściciel jeśli w
takiej sytuacji chce coś ratować to
myśli o sobie, a nie o pracownikach. Taki scenariusz, choć może
brzmi złowieszczo jest, niestety,
jak najbardziej realny.
- To są pewne hipotezy, a
fakty są takie, że dziś trzeba
ratować Katowicki Holding

Węglowy. I ja osobiście nie
dziwię się kolegom z Jastrzębia, że zachowują dystans
wobec pomysłu konsolidacji.
- Ja też w jakimś stopniu im się
nie dziwię, bo zarząd spółki wiele
im obiecuje. Wiele obiecuje górnikom z jastrzębskich kopalń, a oni
do końca nie zdają sobie sprawy z
tego, że są to gruszki na wierzbie.
Jednocześnie uważam, że górnicy
z Jastrzębia nauczeni doświadczeniami z przeszłości powinni patrzeć bardziej perspektywicznie.
Powinni sobie zadać pytanie, a co
się stanie, jeśli te czarne scenariusze się sprawdzą. Co się stanie, jeśli ich inwestor – zakładam, że to
będzie ArcelorMittal – wyniesie
się z Polski z uwagi na zaostrzone
normy pakietu klimatycznego?
- Dlaczego nie bierzesz
pod uwagę tego, że JSW
może się konsolidować z innymi firmami węglowymi,
produkującymi ten bardziej
stabilny surowiec, jakim jest
węgiel energetyczny, ale już
poprzez giełdę, łącząc się ze
zdrowymi podmiotami, takimi jak np. „Bogdanka”?
- Wiem, że niektórym marzy się, że dojdzie do fuzji JSW z
„Bogdanką” i taki podmiot będzie
następnie wyciągał z pozostałych
spółek co bardziej atrakcyjne rodzynki. Pomysł na konsolidację i
silną grupę kapitałową wychodzi
naprzeciw potrzebie wyciągnięcia
z kłopotów kopalń Katowickiego
Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej, bo w tych spółkach
drzemie ogromny potencjał. Spośród dziś funkcjonujących kopalń,
zdecydowana większość to takie,
które przy dobrej organizacji i
finansowaniu mogą osiągać dobre wyniki ekonomiczne. Jestem
o tym przekonany. O tym, że takie działania przynoszą korzyści
świadczy choćby Kompania Węglowa. Gdyby w 2003 r. ktoś nie
pomyślał perspektywicznie i nie
połączył pięciu spółek węglowych,
większość tych kopalń byłaby dziś
zamknięta. Obecnie możnabyłoby
powtórzyć ten sam manewr, by
ocalić wiele perspektywicznych
kopalń, którym nie trzeba wiele,
żeby wyjść z krzysu. Trzeba tylko
chcieć.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

Grad: JSW nie potrzebuje kasy z giełdy!
Jest już niemal pewne, że Skarb Państwa wystawi na sprzedaż jedynie własne akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka nie zyska z debiutu giełdowego grosza, wyda jedynie własne pieniądze na drogich
doradców prywatyzacyjnych.
Jeszcze nie zapadła decyzja, czy w
publicznej ofercie znajdą się również
akcje nowej emisji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej czy tylko te, które na sprzedaż wystawi Skarb Państwa - wynika ze
słów cytowanego przez „Parkiet” Aleksandra Grada, ministra skarbu. Jednak
z każdym kolejnym zdaniem rozmowy
minister Grad odsłania swoją strategię.
Zdaniem Grada, trzeba dostosować
dopływ gotówki do spółki do tego, ile
jest ona w stanie realnie zainwestować.–

Nie jest dobrą praktyką, by pieniądze
przez lata leżały na kontach, czekając
na przygotowanie inwestycji – tłumaczy
minister Grad.
Minister przypomina, że JSW niedługo zostanie wzbogacona o Koksownię Zabrze, co podniesie jej zdolności
inwestycyjne (Tak jak gdyby zabrzańska
kokosownia nie wymagała inwestycji?!
– red.).
Wynika z tego, że prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie po-

dobna do prywatyzacji Tauronu, kiedy
podczas debiutu w ofercie sprzedano
tylko akcje Skarbu Państwa.
W ubiegłym roku spółka szacowała, że z emisji nowych akcji mogłaby
uzyskać 1,5 mld zł na inwestycje. Największe potrzeby to rozbudowa kopalń
„Zofiówka” i „Budryk”. Pozostaje więc
zasadne pytanie, po co więc JSW debiut giełdowy, skoro nie musi pozyskiwać środków na inwestycje z giełdy?
jac
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Mamy powody do dumy
Rozmowa z Wojciech Trybuchowskim, przewodniczącym
MOZ NSZZ „Solidarność”
działającej w Kopex-Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
SA w Bytomiu
Jaka jest obecna sytuacja
Przedsiębiorstwa
Budowy
Szybów, niegdyś czołowej
firmy zaplecza górniczego?
Jeżeli przypomnę sobie o firmach górniczych, które już dzisiaj
nie istnieją to przyznam uczciwie,
że cieszy mnie, że nasze przedsiębiorstwo jest w silnej grupie Kopex. Trzeba pamiętać, że jeszcze w
latach 2001 – 2004 nasi pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
w ratach i byliśmy na krawędzi
bankructwa. Dziś Kopex–Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA
jest jednym z większych pracodawców. Prowadzimy zlecenia
na Bogdance, KHW, Kompanii
Węglowej, Jastrzębskiej Spółce
Węglowej, KGHM oraz Pomorzanach w Olkuszu. Zatrudnienie
z 500 osób w roku 2004 wzrosło dzisiaj do 1150 osób. W ciągu
ostatnich lat zakupiliśmy dużą
ilość sprzętu, na bieżąco szkolimy
pracowników, co powoduje, że w
naszej branży jesteśmy w stanie
wykonać każde zlecenie. Moim
zdaniem dzisiaj jesteśmy jedną z
najlepszych firmą górniczych w
Polsce.
Ale to chyba nie jest to,
co może napawać szczególną
dumą związkowca?
Kopex-PBSz najprawdopodobniej jest jedyną firmą zaplecza górniczego, która swoim pracownikom
wypłaca nagrody jubileuszowe,
barbórkę, czternastkę. Pracownicy otrzymują również dodatkowe
urlopy zdrowotne. Z pełną odpo-

wiedzialnością mogę powiedzieć,
że znaczący udział w zachowaniu
tych świadczeń miał NSZZ „Solidarność”. W naszej firmie pracownicy mogą korzystać z ZFŚS. Proszę
pokazać firmę zaplecza gdzie np.
dzieci pracowników mogą wyjeżdżać na kolonie za 350 zł. To jest
autentyczny powód do dumy. Jednak trzeba powiedzieć, że w temacie wynagrodzeń jest jeszcze dużo
do zrobienia
- Jakie są wasze relacje z
pracodawcą ?
- Właścicielem naszego przedsiębiorstwa jest Kopex S.A., którego większościowym udziałowcem jest osoba prywatna. Zdaję
sobie sprawę, że jesteśmy firmą
prywatną i tak naprawdę tylko
współpraca związku zawodowego z pracodawcą jest gwarantem
osiągnięcia dobrego wyniku. Jak
to w życiu nie zawsze jest pięknie,
dochodzi do gorących sytuacji.
Staramy się jednak wszystkie spory rozwiązywać wewnątrz przedsiębiorstwa. W roku 2003 NSZZ
„Solidarność” zmuszony był prowadzić akcję protestacyjną. Mam
jednak nadzieję, że konieczność
taka już nigdy nie zaistnieje.
- Kopex S.A. jest spółką notowaną na giełdzie. Czy w związku
z tym odczuwasz jakąś szczególną
presję na zysk.
- Oczywiście, że taka presja
jest. Zdajemy sobie sprawę, że
musimy na siebie zarobić i nikt do
nas nie dołoży.
- Czy w innych spółkach
grupy działają związki zawodowe?
- W większości z nich obecna
jest „Solidarność”. MOZ NSZZ Solidarność przy Kopex-PBSZ S.A.
jest największą organizacją związkową w przedsiębiorstwie i Gru-

pie Kopex. To cieszy lecz również
i zobowiązuje.
- Jak wygląda wasza
współpraca?
- Utrzymuję bardzo bliskie
kontakty z Kopex-Famago sp. z
o.o. z siedzibą w Zgorzelcu. Od
trzech lat zabieramy dzieci ich
pracowników na organizowane
przez nas w Gdańsku kolonie. Z
pozostałymi współpracujemy w
ograniczonych zakresie. Myślę, że
wynika to z różnych rodzaju działalności każdej ze spółek. Nasza
organizacja działając w przedsiębiorstwie świadczącym usługi na
rzecz kopalń, jako jedyna organizacja w grupie jest członkiem
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Kamiennego.
Koledzy wiedzą
jednak, że z chwilą zaistnienia potrzeby służę im pomocą. Współpracujemy również z kolegami
z PRG Jastrzębie i Konsorcjum
PRGiBSz.
- Co na chwilę obecną
przykuwa twoją największą
uwagę?
- Negocjacje nowego zakładowego układu zbiorowego pracy.
Są to bardzo trudne negocjacje.
Na czele zespołu negocjacyjnego
po stronie Zarządu znalazła się
osoba bezpośrednio wyznaczona
przez właściciela. Strona reprezentująca pracodawcę zaproponowała układ zbiorowy, który jej
zdaniem jest na miarę XXI. Wynagrodzenie pracownika miało
się składać z stawki miesięcznej
i premii. Na szczęście w trakcie
negocjacji stronie społecznej udało się przekonać, że firma górnicza powinna nadal mieć niektóre
dotychczasowe składniki płac.
Mam nadzieję, że nowy układ
zbiorowy pracy zostanie podpisany w marcu.

- Od kiedy pamiętam,
problemem prywatnych firm
górniczych była stabilizacja
zatrudnienia. Czy dalej ten
problem u was występuje?
- Praca w naszym przedsiębiorstwie nie należy do najłatwiejszych. Naszymi usługodawcami są
kopalnie, a to wiąże się z koniecznością częstego przenoszenia się
z jednej na drugą kopalnie. Często
nasi dobrzy pracownicy przejmowani są przez kopalnię co jest kolejnym problemem w ustabilizowaniu zatrudnienia. W ostatnich
latach mieliśmy doczynienia z
dużą i bardzo kosztowną rotacją
pracowników. Mam nadzieję, że
rok 2011 pod tym względem będzie zdecydowanie lepszy.
- A co z problemem nieuczciwej konkurencji, małych firm garażowych, które
wykonują prace za niższe
wynagrodzenia?
- Problem występuje od początku lat 90.
ubiegłego wieku. Pod
hasłem wolnego
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REMAG

Planowane zwolnienia

W stronę wydobycia?
Inne firmy nie mówią otwarcie o zaangażowaniu w wydobycie
Przywykliśmy, że firmy maszyn i urządzeń górniczych dowęgla,
ale i one prowadzą określone działania w tym kierunku. Jak
starczają do kopalń sprzęt. Niewykluczone, że już wkrótce
dowiedzieliśmy się dwie duże katowickie firmy zaplecza górniczebędą także nimi zarządzać.
go są na poważnie zaangażowane w rozmowy na temat przejęcia

− Możliwe, że zaangażujemy się w wydobycie węgla, niekoniecznie
w Polsce – mówi Krzysztof Jędrzejewski, właściciel Kopexu. Marian
Kostempski, prezes tejże spółki nie ukrywa, że Kopex chętnie zaangażowałby się w prywatyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
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Zamknięta ponad 10 lat temu sosnowiecka kopalnia „Niwka-Modrzejów” stała się łakomych kąskiem dla kilku firm.

rynku doprowadzono do sytuacji
gdzie zaczęły powstawać pierwsze
prywatne firmy górnicze. W firmach tych pracownicy nie otrzymywali barbórki, 14-tki, nagród
jubileuszowych, urlopów zdrowotnych i innych świadczeń. Pracownicy ci nawet nie byli wyposażeni przez pracodawcę w ubranie
robocze. Dzisiaj może trudno w to
uwierzyć ale w latach 90. w tych
firmach wielu górników pracujących pod ziemią było zatrudnionych na umowę zlecenie. Niestety,
straty z tego powodu są nieodwracalne. Dzisiaj wiele górniczych
firm specjalistycznych już nie istnieje. Proponując cywilizowane
warunki pracy nie były w stanie
sprostać tzw. konkurencji. Obecnie sytuacja znacznie się poprawiła co nie znaczy, że podmioty takie
już nie istnieją.

zamkniętej ponad 10 lat temu sosnowieckiej kopalni „Niwka-Modrzejów”.
- Jedna z nich chciałaby przejąć „Niwkę” na zasadzie poligonu
doświadczalnego – mówi nasz rozmówca. Ale to być może tylko
zasłona dymna, bo sosnowiecka kopalnia ma bogate złoża węgla
i to udostępnionego.
Według różnych ocen do wydobycia w Niwce jest jeszcze 50
milionów ton węgla. Tuż przed zaprzestaniem wydobycia otwarto
nową ścianę. Jej zasoby oceniane były na 6 mln ton. Można je
wydobywać przez trzy, cztery lata. Ściana miała długość 240 metrów, 1400 metrów wybiegu i wysokość aż 3,6 metra.
Już od dłuższego czasu tematem „Niwki” zainteresowana jest
także niemiecka firma HMS Bergbau AG. Jest zainteresowana nie
tylko złożami „Niwki-Modrzejów” (których większość znajduje się
pod Jaworznem), ale także jaworznickiego Jana Kantego.
Spółka zaczęła starać się nawet w Ministerstwie Ochrony Środowiska o wydanie 20-letniej koncesji na eksploatację węgla. Jednak projektowi sprzeciwia się prezydent Jaworzna Paweł Silbert,
bo spółka chce wydobywać węgiel spod terenów, które miasto
przeznacza na nowe inwestycje. Władze Jaworzna odrzuciły więc
wniosek o uzgodnienie koncesji. Pytanie czy następni w kolejce
także zostaną odprawieni z kwitkiem.
„Niwka-Modrzejów” nie wyczerpuje listy potencjalnych kopalń, jakimi są zainteresowane firmy zaplecza górniczego. Z naszych informacji wynika, że także kopalnia „Halemba” w Rudzie
Śląskiej znalazła się w orbicie zainteresowań jednej z tychże firm.
Wszystko jednak zależy od decyzji Kompanii Węglowej czy będzie
chciała zachować rudzką kopalnię w swych strukturach.
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W katowickim Remagu popłoch, bo nowy właściciel planuje zwolnienie ok. 180 osób. Nowy
zarząd spółki jednak nie komentuje tych doniez
sień.
Remag jeszcze do niedawna był ostatnią dużą firmą
państwową na zapleczu górnictwa. Jednak za ponad 183
mln zł w listopadzie ub.r. kupiła ją firma TDJ - większościowy właściciel giełdowego Famuru. Następnie inwestor
odsprzedał akcje bezpośrednio Famurowi, tym samym
włączając Remag do jego grupy kapitałowej.
Załoga Remagu od początku sprzeciwiała się przejęciu
swojej firmy przez TDJ, gdyż inwestor od początku negocjacji uchylał się od udzielenia załodze gwarancji zatrudnienia. Ostatecznie przed przejęciem Remagu wynegocjował z działającymi tam związkami zawodowymi pakiet
socjalny dla załogi. Przewiduje on gwarancję zatrudnienia
przez 15 miesięcy dla pracowników produkcyjnych i 12
miesięcy dla pozostałych. Redukując zatrudnienie przed
upływem tego terminu, inwestor powinien wypłacić zwalnianym odpowiednie odprawy.
Prezes Remagu, Tomasz Borowik przyznał w krótkim
oświadczeniu, że zarząd firmy „analizuje potrzebę restrukturyzacji spółki, w tym zatrudnienia i organizacji pracy”.
Remag zatrudnia obecnie ponad 660 osób. Według
nieoficjalnych doniesień pierwsze redukcje zatrudnienia mogłyby dojść do skutku już w marcu i objąć przede
wszystkim pracowników administracji. Niewykluczone, że
w dalszej kolejności zwolnienia mogą objąć pracowników
produkcji, gdyż prawdopodobnie część produkcji Remagu
trafi do nowo otwartej fabryki Famur2, wybudowanej w
Katowicach kosztem 140 mln zł.
Remag jest dochodową spółką - w 2009 r. miał 26,4
mln zł zysku netto przy przychodach zbliżonych do 153 mln
zł. Zeszłoroczny zysk jest szacowany na ok. 30 mln zł.
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ZPGWK

Podróżnicy z ulicy Podgórnej

Z pozoru Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego to poważna instytucja reprezentująca interesy firm górniczych. Jednak już od dłuższego czasu organizacja ta pełni co najwyżej status ekskluzywnego biura podróżnego dla
górniczych notabli.

Związek, który w tym roku
obchodzi 20-lecie istnienia szczyci się wielkim dorobkiem. W oficjalnych dokumentach czytamy,
że ZPGWK jest partnerem dialogu społecznego przez cały trudny okres reform i transformacji
przemysłu wydobywczego. Nie
raz prowadził trudne rokowania
ze związkami zawodowymi. Opiniuje projekty ustaw, rozporzą: dzeń i programów dotyczących
b branży. Aktywnie uczestniczy w
i pracach Zespołu Trójstronnego
ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników, oraz w zespołach i komisjach działających na szczeblu
lokalnym i regionalnym.
− To było dawno i nieprawda –
mówi jeden ze zrzeszonych w Związku pracodawców. Jednak na pytanie
dlaczego tkwi w nim, przyznaje
uczciwie, że nie chce się wychylać.

Komu i po co?

Kiedy przed dwoma laty wychylił się Jarosław Zagórowski,
wyprowadzając ze struktur ZPGWK Jastrzębską Spółkę Węglową przez moment rozgorzała dyskusja nad sensem istnienia tejże
organizacji. Zagórowski tłumczył
swoją decyzję bierną i pasywną
postawą związku, która nie przysparza żadnych korzyści spółce.
Większość pracodawców górniczych jednak i tak odczytała ruch
Zagórowskiego, jako wyraz niespełnionych ambicji, by szefować
Związkowi.
− Wybrano wtedy zgodnie z oby)
czajem prezesa największej spółki,
jaką jest Kompania Węglowa (został
nim wówczas Mirosław Kugiel – red.).
Jarka to zabolało, bo chciał umocnić
swoją pozycję w Konfederacji Pracodawców Polskich, której jest wiceprezydentem – mówi osoba ze środowiska pracodawców górniczych.
W istocie jednak Zagórowski
zrobił to, co większość już dawno

powinna zrobić. ZPGWK ostatni raz wykazał się aktywnością
merytoryczną w 1999 r., kiedy
wypowiedział stronie społecznej
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy
Pracy z 1991 r., a następnie przystąpił do negocjacji nowego układu, który i tak nie wszedł w życie.
Po tym czasie odnotować można
by jedynie przystąpienie w 2002
r. ZPGWK do EURACOAL'u, kolejnej kanapowej organizacji reprezentującej ponoć interesy górnictwa europejskiego w Brukseli.
I na tym kończy się lista merytorycznej aktywności związku.

Nie tylko Samoa

O wiele bogatsza jest lista dokonań podróżniczych ZPGWK.
Każdego roku odbywa się kilka
wyjazdów zagraniczych pod patronatem Związku. Oficjalnie
mają one charakter wyjazdów
służbowych. O ile Republikę Południowej Afryki można by w
jakiś sposób zaliczyć do miejsc
ważnych z punktu widzenia interesów pracodawców górniczych
(dodajmy węgla kamiennego), o
tyle wątpliwości wzbudzają takie
miejsca jak: Peru, Brazylia czy
Argentyna. A już na pewno nie
można mieć wątpliwości wobec
wysp Samoa, które pod koniec
roku zaliczyli górniczy menadżerowie, a który to wyjazd odbił się
tak głośnym echem w Polsce.
W ciągu dwóch tygodni października zeszłego roku przedstawiciele górnictwa oficjalnie
odwiedzili w Australii elektrownię w Appin, kopalnię West
Cliff i centrum Bezpieczeństwa
Górnictwa Nowej Południowej
Walii. W istocie jednak gros czasu dyrektorzy wylegiwaliy się np.
na plażach wyspy Samoa czy Nowej Zelandii.
Cała sprawa wyjazdu wyszła
na jaw po tym, jak ambasada

RP w Canberze wysłała notę dyplomatyczną do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych odnosząc
się krytycznie do pobytu delegacji górników. Ministerstwo przyznało, że co prawda w piśmie
ambasadora nie było adnotacji
o „skandalicznym zachowaniu”,
ale szef placówki dyplomatycznej
wyraził „krytyczną ocenę merytorycznego przebiegu i delegacji
i przygotowania jej członków”.
Ministerstwo już zapowiedziało,
że zastanowi się, czy w przyszłości będzie udzielać pomocy przy
ewentualnych kolejnych wizytach
studyjnych ZPGWK. I faktycznie
z relacji świadków wynika, że pobyt miał bardziej zabawowy charakter niż merytoryczny. Podczas
oficjalnego bankietu z udziałem
przedstawicieli ambasady kilku
uczestników wyjazdu upiło się do
nieprzytomności.
Dyrektor biura ZPGWK Stanisław Jędrychowski próbował
na antenie TVN24 bagatelizować
sprawę, ale z każdym kolejnym
zdaniem kompromitował nie tylko siebie, związek, ale także środowisko górnicze.
− Jakie publiczne pieniądze?
Przecież te osoby same płaciły, jak
na urlopie – przekonywał Jędrychowski, że za pobyt nie płaciły spółki.
Dodajmy, że koszt takiego wyjazdu
mógł wynieść ok. 1 milin
Jędrychowski mijał się z
prawdą, gdyż od lat mechanizm
finansowania wyjazdów był mniej
więcej taki, iż pobyt na miejscu
opłacał ZPGWK, koszt podróży
spoczywał na firmach, z których
wywodzili się uczestnicy wyjazdów, a oni sami pobierali dodatkowo zagraniczne delegacje służbowe w miejscu pracy.
− Nie tylko nie dokładali się do
wyjazdu, ale jeszcze na tym nie mało
zarabiali – mówi osoba znająca temat.

Mirosław Kugiel, dzięki prezesowaniu ZPGWK może jeszcze brylować w gazetach
(na okładce styczniowej „Trybuny Górniczej”), co zawszo bardzo lubił.

Przechowalnia spadjących
gwiazd

Prezesem ZPGWK jest były
szef Kompanii Węglowej Mirosław Kugiel. Kugiel, jak mówią
jego znajomii nie może pogodzić
się z faktem, iż został odwołany
z funkcji po tym jak prokuratura
postawiła mu zarzuty korupcyjne.
− Załatwili nas – mówi w kółko,
gdy spotyka starych znajomych.
Na pocieszenie pozostało mu
szefowanie ZPGWK. Dzięki temu
choć na chwilę mógł wyjść z cienia witając gości koncertu charytatywnego, jaki na początku roku
organizuje związek. Nie tylko
Kugiel zachowuje poprzez związek kontakt z środowiskiem. We
władzach ZPGWK wciąż zasiada
Stanisław Gajos i Maksymilian
Klank. Wszyscy wymienieni mają
postawione zarzuty korupcyjne w

sprawie dotyczącej firmy Emes.
Nie przesądzając o niczyjej winie, bo postępowanie jest w toku,
obecność tejże trójki w kierownictwie Związku jeszcze bardziej
degraduje tą organizację społecznie, choć jednym z celów związku
jest przeciwdziałanie degradacji
społecznej górnictwa.
Kiedy w 2006 roku z okazji 15lecia istnienia związku odbyła się
w Katowicach specjalna konferencja w kuluarach zastanawiano się,
dlaczego politycy przysłali tylko
listy gratulacyjne, zamiast wspólnie z prezesami i dyrektorami 50
przedsiębiorstw zrzeszonych w
ZPGWK zastanowić się nad przyszłością polskiego węgla? W tym
roku ZPGWK będzie obchodził
20-lecie. Nie zdziwiłbym się gdyby tym razem politycy zapomnieli
nawet o listach gratulacyjnych.
Jakub Michalski

Znikające tysiące (ton węgla) w „Halembie”

Ze zwałów rudzkiej KWK „Halemba-Wirek” w tajemniczy sposób „wyparowało” co najmniej 50 tysięcy ton węgla. Związkowcy kilka miesięcy temu poinformowali o swoich podejrzeniach wiceprezesa Kompanii Węglowej SA (KW) Marka Uszko, ale ten zasłonił się tajemnicą handlową. - Szybko jednak zmienił zdanie, gdy stwierdziliśmy, że w takim razie
będziemy musieli zawiadomić odpowiednie organa ścigania. Wtedy zgodził się na audyt - mówi szef „Solidarności” z „Halemby” Józef Kowalczyk.
Pierwsze niepokojące sygnały w tej
sprawie dotarły do NSZZ „Solidarność”
od jej członków, pracowników kopalni.
Kiedy Związek otrzymał raport zawierający m.in. dane o dobowym wydobyciu
węgla w skali miesiąca, zaskoczenie
było całkowite. - Ci, którzy orientują
się, ile węgla można wydobyć z danej
ściany przy danym obłożeniu, od razu
wiedzieli, że coś tu nie gra - opowiada
Józef Kowalczyk. Efektem tych spostrzeżeń był natychmiastowy wniosek pięciu zakładowych organizacji
związkowych do wiceprezesów KW o
przeprowadzenie audytu zwałów, który
wpłynął do centrali Kompanii Węglowej
25 sierpnia ub. r.
Sprawę opisała strona internetowa
Według Józefa Kowalczyka „zniknięcie” węgla górniczej „Solidarności”.

ma związek z jego księgowaniem, a nie fizyczną kradzieżą. Być może komuś w ubiegłym roku
zależało na sztucznym wygenerowaniu strat,
aby wywołać jeszcze mocniejsze przekonanie o
nierentowności „Halemby”, co umożliwiłoby jej
likwidację. (fot. Marek Jurkowski, SG)

Prezes odporny na argumenty
Jak relacjonuje Kowalczyk, wiceprezes Marek Uszko w pierwszej
chwili poinformował stronę społeczną,
że trwa już kontrola wewnętrzna w tej

sprawie i nie zamierza dodatkowo uruchamiać procedur związanych z audytem zewnętrznym. - Twierdził również,
że nie wyobraża sobie, by w jakiejkolwiek kopalni czy zakładzie mogło
dojść do sytuacji, w której ze zwałów
„zniknęłaby” taka ilość węgla - dodaje
Kowalczyk. Kiedy związki zawodowe
ponowiły wniosek, wiceprezes zasłonił
się tajemnicą handlową stwierdzając,
że dane o stanie zwałów są wewnętrzną
sprawą Kompanii, i że informacje takie
nie zostaną przekazane związkowcom.
- Argumenty wiceprezesa nie przekonały nas, więc wystąpiliśmy jako
związki zawodowe KWK „Halemba-Wirek” do wiceprezesa Jacka Korskiego,
aby przeprowadził kontrolę i poinformował nas o stanie zwałów na wrzesień - relacjonuje przewodniczący „S”
z „Halemby”. To wystarczyło, by podczas następnego spotkania nieugięty
do tej pory wiceprezes Uszko zmienił
zdanie. - Uznał nagle, że kopalniane
dane są niewiarygodne, a kontrolę powinna przeprowadzić firma z zewnątrz

- kontynuuje Józef Kowalczyk. - Kiedy
poinformowaliśmy go, że w przypadku
dalszego ignorowania sprawy poinformujemy o naszych podejrzeniach odpowiednie organa ścigania, powiedział,
żebyśmy tego nie robili, bo on ma już
pewną wiedzę na ten temat i wkrótce
przekaże nam wszelkie wyliczenia.
Więc czekamy.
Raczej księgowa fikcja
niż kradzież
Według Józefa Kowalczyka „zniknięcie” węgla ma związek z jego księgowaniem, a nie fizyczną kradzieżą. Jak
szacuje Józef Kowalczyk, 50 tysięcy
ton fikcyjnego węgla przyniosłoby kopalni straty rzędu 18 mln zł, a nikt nie
powiedział, że ostateczne wyniki kontroli nie wykażą jeszcze większej ilości
surowca, który istniał tylko na papierze.
Być może komuś w ubiegłym roku zależało na sztucznym wygenerowaniu
strat, aby wywołać jeszcze mocniejsze
przekonanie o nierentowności „Halem-

by”, co umożliwiłoby jej likwidację.
Przypomnijmy, że batalię o dalsze funkcjonowanie zakładu prowadziły w ubiegłym roku wszystkie górnicze związki
zawodowe, Zarząd KW w praktyce
chciał jej likwidacji.
Na razie fakty są takie, że węgiel
w tajemniczy sposób zniknął lub też
nigdy go nie było i stanowił wyłącznie
fikcję księgową. Jest luty, od września
minęło 5 miesięcy, a wyniki kontroli są
wciąż tak samo wirtualne jak tysiące
ton węgla z kopalnianych zwałów przy
„Halembie”.
Najświeższa informacja jest taka,
że pełniący obowiązki prezesa Kompanii Jacek Korski zgłosił sprawę do
prokuratury.
Po aktualne informacje na temat
sytuacji w kopalni „Halemba-Wirek” zapraszamy na stronę internetową Sekcji
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” pod adresem:
www.solidarnoscgornicza.org.pl.
MJ
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Karczma na
tysiąc głosów!
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„Karczemny” sezon 2010/2011 przeszedł do historii. Zakończyła go
Regionalna Karczma Piwna NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w
Zabrzu.
Około tysiąca gwarków bawiło się wyśmienicie, a rywalizacja
„ławy lewej” i „ławy prawej” w
rozmaitych konkursach trwała do godz. 21. Liczne wyrazy
podziękowania za wieloletnią
pracę dla śląsko-dąbrowskiej
„S” otrzymał Piotr Duda, który
- w związku z wyborem na szefa
Komisji Krajowej - organizował
Karczmę po raz ostatni.
Tematem przewodnim programu artystycznego Karczmy
był Grunwald i próba udowodnienia, że bitwa z roku 1410 to

skutek konfliktu polsko-krzyżackiego o… aparaturę do pędzenia bimbru (słynny przepis - 1 kilogram cukru, 4 litry
wody, 10 dag drożdży piekarskich). Gwarkowie rywalizowali też w dyscyplinach wodnych,
przechodząc stosowny kurs ratowniczy, co zresztą widać na
zdjęciu, a na koniec zmierzyli
się w tradycyjnym konkursie
na Regionalnego Króla Piwnego: w sezonie 2010/2011 został
nim Krzysztof Kisiel z Zakładu
Górniczego „Sobieski”.

Przedstawiamy krótki fotoreportaż, który chociaż częściowo stara się oddać atmosferę
tamtego wieczoru. I to nam na
razie musi wystarczyć, bo na kolejną taką imprezę poczekamy
okrągły rok!
Więcej zdjęć na oficjalnej
stronie internetowej Solidarności Górniczej - www.solidarnoscgornicza.org.pl.
MJ

(fot. Marek Jurkowski, SG)
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Zasłużeni członkowie NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” zostali odznaczeni medalami Serce „Solidarności”. Wyróżnienia za wieloletnią działalność na rzecz godnego życia w wolnej, demokratycznej i niepodległej Polsce wręczył górnikom
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i I wiceprzewodniczący Związku Bogdan Biś.
Grupa związkowców z „Sobieskiego”
stanowi trzon służb porządkowych
podczas uroczystości i największych
manifestacji organizowanych przez
„S”. Medale otrzymali najbardziej
zaangażowani
członkowie
NSZZ
„Solidarność” ZG „Sobieski” - wielokrotni uczestnicy manifestacji organizowanych przez „S” oraz ci, którzy
bezinteresownie służyli swoją pomocą
innym członkom „Solidarności” w
rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.
Przewodniczący Komisji Krajowej
Piotr Duda podziękował górnikom za
to, że mimo obowiązków zawodowych
i rodzinnych znajdują jeszcze czas i od
lat bezinteresownie pracują na rzecz
Związku.
- Piotr już dziękował na Regionalnej
Karczmie Piwnej, ale nigdy dość tym
podziękowaniom - uzupełniał słowa
Piotra Dudy przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZG
„Sobieski” Waldemar Sopata.

I trudno się z tym nie zgodzić. Grupa
związkowców z „Sobieskiego” stanowi
trzon służb porządkowych podczas
imprez i uroczystości organizowanych
przez Związek, ale najbardziej znana
jest z ochraniania największych manifestacji „Solidarności”. Górnicy z Jaworzna pilnowali porządku podczas
wielu demonstracji krajowych, m.in.
w Gdańsku, Szczecinie czy Warszawie,
ale ostatnio zostali też poproszeni o
pomoc przez stoczniowców ze Szczecina i ochraniali ich manifestację przed
siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli. Ten ostatni przykład świadczy o
ogólnopolskiej marce związkowców z
„Sobieskiego”, którzy od lat wkładają
wielkie serce w swoją pracę na rzecz „S”.
Teraz sami otrzymali Serca od organizacji, która tak wiele im zawdzięcza.
MJ
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(fot. Archiwum „S” ZG „Sobieski”)
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Serca „Solidarności”
dla górników z „Sobieskiego”

(fot. Archiwum „S” ZG „Sobieski”)
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krzyżówka

1% dla potrzebujących

Pomóż
przyjaciołom „S”
Zbliża się 30 kwietnia - termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Od 2004 roku istnieje możliwość
przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego zamiast do budżetu państwa. Wśród instytucji, którym
każdy może przekazać 1 procent podatku są organizacje związane
bądź zaprzyjaźnione z „Solidarnością”. Aby wesprzeć którąś z nich
należy wypełnić rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” w swoim zeznaniu
podatkowym (PIT-36 lub PIT-37), wpisując do odpowiednich rubryk
nazwę danej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jej numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i wyliczoną kwotę 1% należnego
podatku.

Fundacja im. Grzegorza Kolosy
nazwa OPP: FUNDACJA IM. G. KOLOSY
numer KRS: 0000111954

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”,
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Fundacja im. Brata Alberta
nazwa OPP: FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
numer KRS: 0000028246

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
MJ

Rozwiązanie hasła w styczniowej krzyżówce brzmi: „Za mało to tyle co za dużo”. Nagrody wylosowali: Irena Zaręba z Bytomia, Dawid Szemiel z Radlina oraz Mirosław Naidek z Żor. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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Praca w górnictwie jak
ciężki trening

Rozmawiamy z Rafałem Gałuszką, 26-letnim telefonistą z kopalni „Bolesław Śmiały”, członkiem organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”, którego pasją od ponad 10 lat jest bieganie. Najpierw wybierał średnie dystanse, teraz jest
mistrzem Polski górników w biegu na 10 kilometrów z rekordem życiowym poniżej 33 minut.
Solidarność
Górnicza:
Czym na co dzień zajmujesz
się zawodowo?
Rafał Gałuszka: - Od sierpnia
2008 roku pracuję w kopalni
„Bolesław Śmiały” jako elektromonter urządzeń łączności.
Wcześniej ukończyłem technikum o profilu telekomunikacyjnym i studia politologiczne w
Uniwersytecie Śląskim. Należę
do NSZZ „Solidarność”, który
jest moim pierwszym związkiem zawodowym, wybranym
całkowicie świadomie, po rozmowach z kolegami z Komisji
Zakładowej.
SG: - Zacznijmy zatem od
początku - skąd wzięła się u
Ciebie pasja do regularnego

biegania na długich dystansach?
RG: - Biegam od 16 roku życia.
Byłem w pierwszej klasie technikum, kiedy zacząłem regularnie
trenować. Namówił mnie do tego
nauczyciel wf-u pan Ireneusz
Wolga, który potem długo mnie
trenował, a od niedawna moim
nowym szkoleniowcem jest pan
Lewczuk. Aktualnie reprezentuję barwy MOSiR Łaziska Górne,
klubu posiadającego licencję Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki w
Katowicach.
SG: - Bieganie w licencjonowanym klubie oznacza chyba,
że sport przestał być dla Ciebie jedynie przyjemnością, a
stał się już częścią życia…

Od momentu przyjęcia do
pracy w kopalni żyję w
ciągłym treningu - najpierw
mnie sztygar pogoni w
różne rejony na dole, a po
szychcie dostaję od trenera
rozpiskę treningową i…
biegam dalej.
Rafał Gałuszka
RG: - Tak. Staram się łączyć pracę z moją pasją. Wcześniej reprezentowałem barwy Uniwersytetu,
a zaraz po przyjęciu do pracy w
górnictwie postanowiłem wziąć
udział w cieszącej się sporym prestiżem imprezie, jaką są odbywające się w Knurowie biegowe Mistrzostwa Polski Górników. Wtedy,
pod nieobecność Damiana Zawieruchy z Jastrzębia, chyba najgroźniejszego rywala, wygrałem. Od
tamtego czasu regularnie biorę
udział w zawodach, takich jak polkowicki Sztafetowy Bieg Szlakiem
Polskiej Miedzi czy przyciągający
co roku międzynarodową obsadę lubiński Bieg Barbórkowy o
Lampkę Górniczą. Ten drugi bieg
wygrałem, startując w kategorii
„górników spoza KGHM”. Tam też
ustanowiłem swój rekord życiowy
na 10 kilometrów: 32 minuty i 40
sekund. W Polkowicach biegamy
drużynowo, jako grupa z Górnego
Śląska. Ostatnio zajęliśmy drugie
miejsce, w tym roku postaramy
się powalczyć o najwyższy stopień
na podium.

Rafał Gałuszka i jego trofea. (fot. Krzysztof Leśniowski, SG)
koncie wicemistrzostwo Śląska i
brązowy medal na 5 kilometrów,
przy czym w tych imprezach biorą
udział wszyscy, również biegacze
zawodowi, a nie jakaś określona
grupa. Polkowicka sztafeta, o której już wspominałem, to 6 razy
1700 metrów. Startuję też oczywiście w innych imprezach.
SG: - Ile trenujesz, żeby utrzymać formę?
RG: - Trenuję i jeżdżę na obozy
treningowe przez cały rok. Staram
się trenować codziennie, o ile stan
zdrowia mi na to pozwala. Biegam
co najmniej 10 kilometrów, czasami 15, a czasami 20. Wszystko
zależy od kondycji i ochoty, trzymam się tylko tego, żeby nie zejść
poniżej „dychy”, czyli około 50
minut biegu treningowego.

SG: - Twój koronny dystans?
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Bolesław Śmiały” Bogdan Syposz i Rafał Gałuszka, mistrz Polski górników w biegu na 10 km,
sportowa „wizytówka” struktury związkowej z łaziskiej kopalni. (fot. Krzysztof
Leśniowski, SG)

RG: - W tej chwili na pewno 10
kilometrów, choć zaczynałem od
biegów średniodystansowych - na
1,5 kilometra. Mam też na swoim

SG: - A jak politolog z wykształcenia i lekkoatleta z
zamiłowania czuje się w roli
pracownika kopalni węgla
kamiennego?

RG: - Jest ciężko, bo pracuje nas
coraz mniej. Jeszcze niedawno
było nas na zmianie 30, teraz jest
5-6, a pracy wcale nie ubywa. Powiem pół żartem, pół serio, że od
momentu przyjęcia do pracy w
kopalni żyję w ciągłym treningu
- najpierw mnie sztygar pogoni w
różne rejony na dole, a po szychcie
dostaję od trenera rozpiskę treningową i… biegam dalej. (śmiech)
SG: - Gratulujemy zatem dotychczasowych sukcesów i
czekamy na dalsze.
RG: - Dziękuję. Ja z kolei chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów z oddziału MKE kopalni „Bolesław Śmiały”. Przygotowuję się
do Mistrzostw Polski Seniorów,
które odbędą się w maju na Mazurach. Postaram się nie zawieść
oczekiwań.
SG: - Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał:
Krzysztof Leśniowski

